
  USP ESALQ – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Site: Rural notícias 
Data: 05-06-08 (quinta-feira) 

   Link: http://www.ruralnoticias.com/?pg=noticia&id=1054 
   Assunto: ESALQ completa 107 anos  

 

 

ESALQ COMPLETA 107 ANOS  
 
Para festejar o 107ª aniversário da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (USP/ESALQ), comemorado 
na data de hoje (3 de junho), uma série de atividades foi programada para celebrar a data no decorrer do mês. 
Uma exposição sobre a vida e obra de Arquimedes Dutra e uma peça de teatro musical fazem parte dessa 
programação, bem como o Simpósio Brasil – Japão, que acontecerá em São Paulo. 
 
A exposição “Ao Mestre com Carinho” é uma homenagem ao centenário de nascimento do artista plástico 
Archimedes Dutra. A mostra contará com obras próprias e trabalhos de autores citados em sua tese de 
doutorado, “Contribuição de Piracicaba na Arte Nacional”, de 1972. Na Escola, o professor lecionou no extinto 
curso de Economia Doméstica, entre os anos de 1967 e 1978. 
 
 
Mestre em todos os gêneros de pintura, trabalhou mais com paisagens. Lecionou desenho e pintura. Expôs com 
os irmãos em várias coletivas no Rio de Janeiro, São Paulo, Roma, Nova York, Lisboa, Paris e dezenas de vezes 
em diferentes salões de artes pelo Brasil. Possui obras no acervo de museus, pinacotecas e palácios do Rio, 
São Paulo, em galerias particulares e oficiais, nacionais e estrangeiras. Recebeu todas as medalhas e prêmios 
do Salão Nacional de Belas Artes no Rio. “Prêmio Viagem à Europa” do Governo Estado diplomando-se em 
décimo lugar na “Academia di Belle Arti” em Roma. 
 
A exposição acontecerá no Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”. A abertura está 
marcada para às 20h, dessa sexta-feira (6 de junho), podendo ser visitada até o dia 1ª. de julho. Durante o 
evento haverá a apresentação do coral da Associação da Cultura Artística de Piracicaba sob a regência de 
Sheila Cristina Matos Hussar. 
 
Simpósio Brasil - Japão 
 
Nos dias 9 e 10 de junho será realizado, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o Simpósio Brasil - 
Japão: Contribuição ao Agronegócio, evento oficial das comemorações nacionais pelos 100 anos do início da 
imigração japonesa no Brasil. O evento é promovido pelas três universidades estaduais paulistas - USP, Unesp e 
Unicamp. 
 
Espetáculo musical 
 
Projeto, exclusivamente, idealizado para comemorar o aniversário da ESALQ, o espetáculo “Allexandrina in 
Concert - um musical piracicabano” será apresentado nos dias 12 e 20 de junho, no Teatro Municipal “Dr. Losso 
Netto”. 
 
O musical tem argumento histórico de Marly Therezinha Germano Perecin, roteiro de Lauro Pinotti e organização 
musical da Maestrina Cíntia Pinotti. A trama acontece entre 1884 e 1890 em Piracicaba, no Palacete da Boyes, 
moradia do casal Ermelinda e Luiz Vicente de Souza Queiroz. 
 
Luiz de Queiroz, um ferrenho abolicionista, dá carta de alforria a Allexandrina, mocinha de 15 anos, criada em 
sua casa e muito querida por eles. Sua idéia de criar uma escola de agricultura na cidade é pano de fundo para o 
ambiente da época, traduzida pela atmosfera musical da trilha sonora executada pelo Coral Luiz de Queiroz e 
Grupo de Danças Folclóricas Piracicaba. 
 
Ingressos 
 
Troque 1 kg de alimento não perecível (menos sal) por um ingresso gratuito na Seção de Atividades Culturais da 
Escola e na bilheteria do Teatro. Informações sobre os eventos pelos fones (19) 3429-4392 e 3429-4597.  
 


